Video GPS và kiểm kê đường trực quan
•
•
•

Việc giữ cho ống kính camera không bị cản trở là rất quan trọng.
Video có chất lượng là HD 720p và 30 FPS - có hoặc không có âm thanh.
Khi chạy video – địa điểm quay sẽ được đánh dấu trên bản đồ.

Roadroid
- Ứng dụng khảo sát đường dành cho điện thoại
- Hệ thống quản lý dữ liệu đường
Ứng dụng đo rung động bằng
cảm biến gia tốc trong điện
thoại và chụp ảnh/quay video
gắn với tọa độ GPS.
Dữ liệu được tải lên dịch vụ
đám mây sau khi khảo sát
xong, khi có kết nối internet.

Trong chế độ kiểm kê
đường, có thể chọn 120
thông số trong 10 danh mục

Kết quả từ bản kiểm kê ảo được lưu vào hệ thống và có thể được hiển thị ở phần
“hiển thị bản kiểm kê”. Phần hiển thị này có thể nhập kết quả vào bản đồ cơ sở và bạn cũng có thể xuất đoạn có độ dài tùy ý để nhập dữ liệu phục vụ cho hệ
thống quản lý tài sản đường.

Kiểm tra lan can
phòng hộ ở
Montenegro

Phần mềm Roadroid cung cấp:
2 tháng thẩm định miễn phí
Chi phí thẩm định sau thời gian miễn phí phụ thuộc:
- Bạn sử dụng bao nhiêu đơn vị/điện thoại?
- Bạn cam kết sử dụng trong bao lâu?
Miễn phí với các trường đại học khi sử dụng cho mục đích
giáo dục.

Liên hệ:
Lars Forslof:
Email:
lars.forslof@
roadroid.com

Cell phone:
+46-722426620

Kiểm tra gia cố vách ở New
Zealand

Linkedin:
https://se.linkedin
.com/in/lforslof

Hệ thống quản lý dữ liệu đường:
- Hiển thị dữ liệu khảo sát trên bản
đồ
- Hiển thị ảnh/video trên bản đồ
- Xuất dữ liệu theo từng đoạn
để lập bảng MS Exel
- Xuất dữ liệu dưới dạng file
hình dạng/KML để sử dụng trong
các công cụ GIS.
Từ video GPS, bạn có thể tạo bản
kiểm kê đường ảo (visual Road
Inventory).

Hệ thống quản lý dữ liệu đường (RDMS)

Ứng dụng khảo sát đường bộ cho điện thoại
•
•

Phân tích sự rung động thân xe ở tần số 100-200 Hz
Tính toán 2 giá trị IRI và dữ liệu GPS

Serie1
Serie2
Serie3

•
•
•
•
•

Dữ liệu được tải lên mạng khi bạn có kết nối ổn định
Dữ liệu khảo sát có kích thước nhỏ và dễ dàng tải lên bằng 3G/4G
File ảnh/video có kích thước lớn nên tải lên bằng WiFi
RDMS cung cấp tài khoản người dùng có kết nối với số IMEIs điện thoại.
Mỗi lần ấn bắt đầu/kết thúc trong ứng dụng đều được lưu thành 1 file khảo sát
ở hệ thống

Các cài đặt khả dụng
3 loại xe (Xe nhỏ - Vừa/Lớn – 4WD typ Hilux)
Loại điện thoại – điều chỉnh độ nhạy để có 1 giá trị IRI ước lượng(eIRI)
Độ nhạy và chiều dài đoạn khảo sát phục vụ giá trị IRI tính toán (cIRI)
Độ chính xác
Roadroid là hệ thống khảo sát kiểu phản hồi, dựa trên Chất lượng thông tin cấp 3
(IQL3) của ngần hàng thế giới. Khảo sát bằng thiết bị la-de là IQL1.
IQL3 cho độ chính xác khoảng 80% so với IQL1
Bạn có thể hiệu chỉnh hệ thống bằng 1 giá trị IRI biết trước của 1 đoạn đường!
Có thể đạt đến giá trị tương quan R2 lên đến 0,8 – với tốc độ và điều chỉnh hợp lý.
Để có mối tương quan tốt, tốc độ khảo sát là rất quan trọng. Tương quan tốt nhất với
IRI đo được ở 70-80 km/h. 2 giá trị IRI được tính toán:
IRI ước lượng
• Công thức tuyến tính, làm mới quá trình tính toán mỗi giây
• Tính đến phần bù tốc độ cho đường gia cố
• Thích hợp đo độ gồ ghề vĩ mô
• Được tính toán bằng công thức phần tư xe
IRI tính toán
•
Độ nhạy cần được hiệu chỉnh cho từng loại phương tiện và tốc độ khảo sát.
•
Tính toán sự thay đổi theo phương đứng trong 1 chiều dài nhất định và sử dụng
một bộ làm mịn.
•
Chiều dài đoạn tính toán có thể từ 20-200m, tùy thuộc loại khảo sát và đoạn
khảo sát.
CHÚ Ý: Thu thập dữ liệu tương
ứng với mức độ quan trọng của
quyết định bạn đưa ra!

Từ lịch sử nhập dữ liệu có thể:
• thị chi tiết file khảo sát
• thị khảo sát đặc biệt trên bản đồ
• Xuất file hình dạng hoặc file KML
• Tổng hợp dữ liệu theo chiều dài đoạn tùy thích.

Độ gồ ghề và tốc độ
khảo sát có thể hiện
thị ở nhiều lớp khác
nhau trên bản đồ
Hệ thống trực
quan và dễ sử
dụng!

